
MAT1140 H-13: Løsningsforslag til oblig 2

Oppgave 1 a) Ved gjentatt divisjon, f̊ar vi

784 = 21 · 36 + 28

36 = 1 · 28 + 8

28 = 3 · 8 + 4

8 = 2 · 4

Største felles divisor er siste ikke-null rest, det vil si 4.
b) Et helt tall kan bare skrives som en lineærkombinasjon av to andre, hele

tall dersom det er delelig med største felles divisor til disse to tallene. Siden 2
ikke er delelig med 4, kan 2 ikke skrives som en lineærkombinasjon av 784 og
36.

c) Vi skriver først 4 som en lineærkombinasjon av 784 og 36 ved å bruke
oppsettet i a) baklengs:

4 = 28− 3 · 8 = 28− 3 · (36− 1 · 28) = (−3) · 36 + 4 · 28 =

= (−3) · 36 + 4 · (784− 21 · 36) = 4 · 784− 87 · 36

Ganger vi likheten 4 = 4 · 784− 87 · 36 med 3, f̊ar vi

12 = 12 · 784 + (−261) · 36

Vi kan alts̊a bruke x = 12, y = −261.

Oppgave 2: a) Vi setter e = 1 og a−1 = 1
a for alle a ∈ R\{0}. Da følger (i)-(iii)

fra de vanlige regnereglene for tall.
b) Vi setter e = 0 og a−1 = −a for alle a ∈ R. Da følger (i)-(iii) fra de

vanlige regnereglene for tall.
c) Anta at a ∗ b = a ∗ c. Ganger vi fra venstre med a−1, f̊ar vi a−1 ∗ (a ∗ b) =

a−1 ∗ (a ∗ c). Ved (i) følger det at (a−1 ∗ a) ∗ b = (a−1 ∗ a) ∗ c, og fra (iii) f̊ar vi
dermed at e ∗ b = e ∗ c. Ved (ii) er dette det samme som b = c.

Anta s̊a at b ∗ a = c ∗ a. Ganger vi fra høyre med a−1, f̊ar vi (b ∗ a) ∗ a−1 =
(c ∗ a) ∗ a−1. Ved (i) følger det at b ∗ (a−1 ∗ a) = c ∗ (a−1 ∗ a), og fra (iii) f̊ar vi
dermed at b ∗ e = c ∗ e. Ved (ii) er dette det samme som b = c.

d) Anta at a ∗ b = a. Ved (ii) er a = a ∗ e, s̊a vi har a ∗ b = a ∗ e. Fra c) vet
vi at da er b = e.

Anta s̊a at b ∗ a = a. Ved (ii) er a = e ∗ a, s̊a vi har b ∗ a = e ∗ a. Fra c) ser
vi at da er b = e.

e) Anta at a ∗ b = e. Fra (iii) vet vi at a ∗a−1 = e. Dermed er a ∗ b = a ∗a−1,
og ifølge a) er b = a−1.

Anta at s̊a at b∗a = e. Fra (iii) vet vi at a−1∗a = e. Dermed er b∗a = a−1∗a,
og ifølge a) er b = a−1.
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Oppgave 3: a) Anta at z er et hjørne p̊a vandringen som ikke er x eller y. Hver
gang vandringen er innom z, “bruker den opp” to nye kanter — én p̊a vei inn
og én p̊a vei ut. Siden en Euler-vandring bruker alle kanter nøyaktig én gang,
m̊a det totale antall kanter ut fra z være et partall. Det samme resonnementet
gjelder for endepunktene x og y, bortsett fra at her kommer det i tillegg en
begynnelseskant ut fra x og endekant inn til y. Disse hjørnene har derfor odde
grad.

b) Vi bruker samme resonnement som i a), bortsett fra at siden x og y er
samme punkt, vil begynnelseskanten ut fra x og endekanten inn til y kunne sl̊as
sammen til et par. Alle hjørner har derfor partallsgrad.

c) Ifølge a) m̊a en Euler-vandring starte og ende i hjørner av odde grad. Den
første grafen har to hjørner av odde grad, nemlig de to nederste. Begynner vi i
ett av dem, vil grafen omtrent gi seg selv.

Skal det finnes en Euler-vandring, m̊a grafen ifølge a) ha nøyaktig to hjørner
av odde grad. Den andre grafen har fire hjørner av odde grad, og har derfor ikke
en Euler-vandring. Den kan heller ikke ha en Euler-krets, siden den ifølge b) da
kun kan ha hjørner av partallsgrad.

d) Jeg gjorde en tabbe da jeg formulerte denne oppgaven slik at den ble
lettere å løse uten hintet. Den “enkle” løsningen gir imidlertid ikke like mye
hjelp til punkt e) som den jeg hadde i tankene. La oss se p̊a begge løsningene:

Alternativ 1: Siden grafen er sammenhengende, finnes det en sti fra x til y.
Siden en sti bare kan være innom et hjørne én gang, kan den heller ikke bruke
en kant mer enn én gang, og følgelig er denne stien en akseptabel vandring

Alternativ 2: Vi følger hintet: Tenk deg en vandringen som starter i x. Hver
gang den kommer til et nytt hjørne, og det finnes (en eller flere) kanter fra dette
hjørnet som ikke er brukt enn̊a, g̊ar den videre langs en slik kant. Vandringen
stopper n̊ar det ikke lenger er en ledig kant å bruke. Vi skal vise at en slik
vandring alltid ender i y.

Anta først at u er et hjørne forskjellig fra x og y. Siden u har partallsgrad,
vil vandringen aldri stoppe i u — hver gang den er i u, har den brukt et odde
antall av kantene til u, og det vil derfor alltid finnes en ubrukt kant å g̊a ut
langs. Vandringen kan heller ikke stoppe i x — hver gang den er i x, har den
brukt et like antall kanter (husk begynnelseskanten), og siden x har odde grad,
vil det derfor alltid finnes en ubrukt kant å g̊a ut langs. Dette betyr at enhver
akseptabel vandring som starter i x og fortsetter s̊a lenge den kan, ender i y.
Følgelig finnes det en akseptabel vandring fra x til y.

e) Anta for motsigelse at den lengste akseptable vandringen ikke er en Euler-
vandring. Det m̊a da finnes en kant {u, v} i grafen som vandringen ikke har
brukt. La oss først anta at (minst) ett av hjørnene u, v (la oss si u) ligger p̊a
vandringen. Start en vandring fra u langs kanten {u, v} og fortsett den langs
ubrukte kanter (dvs. kanter som hverken er brukt av den opprinnelige vandrin-
gen eller den nye) inntil det ikke er flere kanter å bruke. Et argument av samme
type som i alternativ 2 i d) forteller oss at stien m̊a stoppe i u. Vi kan n̊a kon-
struere en ny akseptabel vandring som er lengre enn den opprinnelige: Følg den
opprinnelige vandringen til du treffer u, bytt s̊a over til den nye vandringen inntil
du kommer tilbake til u og fortsett s̊a p̊a den opprinnelige vandringen. Per kon-
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struksjon er dette en akseptabel vandring som er lengre enn den opprinnelige,
og dermed har vi selvmotsigelsen vi er p̊a jakt etter.

Men hva s̊a hvis ingen av hjørnene i den ubrukte kanten {u, v} ligger p̊a den
opprinnelige vandringen? Det holder å vise at det da m̊a finnes en annen ubrukt
kant med et hjørne p̊a vandringen. Siden grafen er sammenhengende, finnes det
en sti

x = u0 −→ u1 −→ u2 −→ · · · −→ un−1 −→ un = u

fra x til u. La ui være den siste hjørnet p̊a denne stien som ligger p̊a den ak-
septable vandringen v̊ar. Da kan ikke kanten {ui, ui+1} være med i vandringen,
og følgelig har vi funnet en ubrukt kant med et hjørne p̊a vandringen. Dette
fullfører beviset og vi har dermed vist:

Teorem 1 En sammenhengende graf har en Euler-vandring hvis og bare hvis
den har nøyaktig to hjørner av odde grad. En slik vandring starter i det ene
oddetalltallshjørnet og ender i det andre.
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